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ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηωλ όξωλ απνπιεξωκήο ηωλ εγγπεκέλωλ από ην Διιεληθό
Γεκόζην δαλείωλ γηα ηηο ξπζκίζεηο νθεηιώλ θαη ηε ρνξήγεζε θεθαιαίωλ θίλεζεο ζε
επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζηνπο
Ννκνύο Μεζζελίαο, Ζιείαο, Αξθαδίαο, Λαθωλίαο, Δύβνηαο θαη ζηελ πεξηνρή
Αηγηαιείαο ηνπ Ννκνύ Αραΐαο, νη νπνίνη λνκνί επιήγεζαλ από ηηο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο
2007 δπλάκεη ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄ 1858) απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπωο ηζρύεη»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2322/1995 (ΦΔΚ Α΄ 143/12.7.1995), θαη ηδίσο ην άξζξν 1.
2. Σν π.δ. 31/21.3.2012 (ΦΔΚ Α΄ 62) «Γηνξηζκφο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ».
3.Σελ αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄ 1858 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη.
4. Σελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88
ηεο πλζήθεο Δ.Κ. ζηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο κε ηε κνξθή εγγπήζεσλ (2008/C155/02).
5.Σελ απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2322/1995 (πλεδξίαζε
αξηζ.13/24.4.2012), κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ε ζχκθσλε γλψκε ηεο ζηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ εγγπεκέλσλ απφ ην
Διιεληθφ Γεκφζην δαλείσλ γηα ηηο ξπζκίζεηο νθεηιψλ θαη ηε ρνξήγεζε θεθαιαίσλ
θίλεζεο ζε επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ
ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο, Ηιείαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Δχβνηαο θαη ζηελ πεξηνρή
Αηγηαιείαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, νη νπνίνη λνκνί επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο
2007 δπλάκεη ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄ 1858) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Σξνπνπνηνχκε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ εγγπεκέλσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
δαλείσλ γηα ηηο ξπζκίζεηο νθεηιψλ θαη ηε ρνξήγεζε θεθαιαίσλ θίλεζεο ζε επαγγεικαηίεο
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θαη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο,
Ηιείαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο, Δχβνηαο θαη ζηελ πεξηνρή Αηγηαιείαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, νη
νπνίνη λνκνί επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ έηνπο 2007 δπλάκεη ηεο αξηζ.
2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄ 1858) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη, σο αθνινχζσο:
Α) η) Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο, Ηιείαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο,
Δχβνηαο θαη ζηελ πεξηνρή Αηγηαιείαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο
ηνπ έηνπο 2007 θαη νη νπνίνη ξχζκηζαλ ηηο πθηζηάκελεο κέρξη 25.8.2007 ιεμηπξφζεζκεο θαη
κε νθεηιέο ηνπο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
δπλάκεη ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄ 1858) απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα δεηήζνπλ ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2012 έσο θαη 31.12.2012 δφζεσλ. Οη ηφθνη ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ επηδνηνχληαη, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά
ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη δελ θαιχπηνληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη δφζεηο
ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή αλεζηάιε θαηά ηα αλσηέξσ πξνζαπμάλνπλ ηζφπνζα θαη
απνπιεξψλνληαη καδί κε ηηο ηειεπηαίεο δχν (2) ελαπνκείλαζεο δφζεηο.
ηη) Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο, Ηιείαο, Αξθαδίαο, Λαθσλίαο,
Δχβνηαο θαη ζηελ πεξηνρή Αηγηαιείαο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο ππξθαγηέο
ηνπ έηνπο 2007 θαη ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ δάλεηα γηα θεθάιαηα θίλεζεο κε ηελ
εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δπλάκεη ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΔΚ Β΄
1858) απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ λα δεηήζνπλ ηελ αλαζηνιή
θαηαβνιήο ησλ νθεηιφκελσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.1.2012 έσο θαη 31.12.2012
δφζεσλ. Οη ηφθνη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ
επηδνηνχληαη, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηηο επηρεηξήζεηο θαη δελ θαιχπηνληαη κε ηελ εγγχεζε
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Οη δφζεηο ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή αλεζηάιε θαηά ηα αλσηέξσ
πξνζαπμάλνπλ ηζφπνζα θαη απνπιεξψλνληαη καδί κε ηηο ηειεπηαίεο δχν (2) ελαπνκείλαζεο
δφζεηο.
Β) Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο είλαη νη
αθφινπζνη:
1. Η ππνβνιή αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 29.6.2012.
2. Οη ήδε ιεθζείζεο εμαζθαιίζεηο λα παξακέλνπλ ηζρπξέο.
3. Η εθκεηάιιεπζε ή ε επηρείξεζε λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.
4. Η πηζηνπνίεζε απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν πεξί ππαγσγήο ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3588/2007, φπσο ηζρχεη.
Γ) Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
ππνβάιινληαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο απηψλ ηελ
29.6.2012.
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζία καο ζπγθεληξσηηθέο
θαηαζηάζεηο δαλεηνιεπηψλ πνπ ζα αηηεζνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
κέρξη θαη ηελ 28.9.2012, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ Γ25 - ΓΛ.Κ.
Σκήκα Γ’. ηηο θαηαζηάζεηο ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε,
ν ΑΦΜ εθάζηνπ δαλεηνιήπηε, ην έγγξαθν παξνρήο ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,
ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, νη
ιεθζείζεο εμαζθαιίζεηο θαη ε ππαγσγή ε κε ηνπ δαλεηνιήπηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3588/2007, φπσο ηζρχεη.
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Γ) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη σο ξχζκηζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ δαλείσλ
εγγπεκέλσλ δπλάκεη ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007 ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηζρχεη,
νη νπνίεο έρνπλ θαηαγγειζεί. Οη δαλεηνιήπηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα
ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θαηαβάινπλ ηα πνζά
ησλ ηφθσλ κε ηα νπνία βαξχλνληαη.
Δ) Ο έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο θαη ε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε απηήο, αλαηίζεληαη
ζηελ Γηεχζπλζε Κίλεζεο Κεθαιαίσλ Δγγπήζεσλ Γαλείσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 2/54310/0025/13.9.2007
ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηζρχεη.

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΥΙΝΙΓΗ

Αθξηβέο θσηναληίγξαθν
Ο Πξντζηάκελνο Γηεθπεξαίσζεο α.α.
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΗ
1. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Γελ. Γ/λζε Οηθνλ. Πνιηηηθήο , Γ/λζε Πηζη. & Γεκ/θψλ Τπνζέζεσλ, Νίθεο 5-7, ΑΘΗΝΑ
2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Γξαθείν Τπνπξγνχ θαο Άλλαο Γηακαληνπνχινπ, Νίθεο , Αζήλα, Σ.Κ. 101 76
3. Πεξηθέξεηεο
α) Γξαθείν Πεξηθεξεηαξρψλ
β) Γ.Ο.Τ.
4. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
α) Γ/λζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ
β) Γ/λζε Πηζηψζεσλ
γ) Γ/λζε Δξγαζηψλ Γεκνζίνπ
5. Διιεληθή Έλωζε Σξαπεδώλ
Ακεξηθήο 21 Α΄, Αζήλα, Σ.Κ. 106 72
(κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεηε φιεο ηηο θεληξηθέο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ)
6. Έλωζε πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ Διιάδνο
θνπθά 50, Αζήλα, Σ.Κ. 106 72
7. Δζληθό Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε)
Καπνδηζηξίνπ 34, Αζήλα, Σ.Κ. 104 32
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ θνπ Φίιηππνπ αρηλίδε
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θνπ Ηιία Πεληάδνπ
3. Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή θνπ Παλαγηψηε Καξαθνχζε
4. Γ.25 (4)
5. Γ.20
6. Γ.16
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